STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Openbare zitting van 17 december 2013

-

-

Aanwezig:
burgemeester-voorzitter Louis Tobback;
de schepenen CD1 Dovcs, Dirk Robbeets, Dirk Vansina, Denise Vandevoort, Myriam Fannes, Mohamed
Ridouani, Els Van Hoof, Bieke Verlinden en Erik Vanderheiden;
de raadsleden Frieda Aerts, Herwig Beckers, Sabine Bovendaerde, Jaak Brepoels, Karin Brouwers, Pa4oia
Geyss, Lies Corneillie, Rik Daems, Fatiha Dahmani, Mich De Winter, Fred Debrun, Zeger Debyser, 4atelijRe
Marleen Demuynck, David Dessers, Tine Eerlingen, Laila El Abouzi, Saïd El Khadraoui, Johan
Geleyns, Hagen Goyvaerts, Renate Hufkens, Alfons Laeremans, Evel4ne-Ma4rid, Pierre Neefs, Lothe
Ramakers, Gunther Rens, Liesbet Stevens, Toon Toelen, Griet Valgaeren, Karen Van Herck, Thomas Van
Oppens, Peter Van Rompuy, Hilde Van Wichelen, Lalynn Wadera en Mieke Wellens;
stadssecretaris Gust Vriens;
Afwezig:
schepen CarI Devlies en de raadsleden Patricia Ceysens, Katelijne Dedeurwaerder en Eveline Madrid

GR/05511
FINANCIËN 1 Retributies
Retributiereglement op het slachten van dieren voorgeschreven door religieuze ritus Wijziging
Goedkeuring
-

-

DL GEMEENTERAAD,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2010 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus
voorgeschreven slachtingen;
Overwegende dat het organiseren van een religieus slachtfeest omslachtig is (er moeten afspraken gemaakt
worden rond het inrichten van een tijdelijke slachtplaats, rond het verwerken van slachtafval, rond logistieke
ondersteuning, ..) waardoor het noodzakelijk is dat er een duidelijk zicht moet zijn op de grootte van het
religieus feest en dat de slachtbewijzen hiervoor tijdig, dat wil zeggen minimum twee dagen voor het
slachtfeest, worden aangevraagd;
Overwegende dat het administratief verantwoord is om een hogere retributie bij een laattijdige aanvraag te
vragen;
Overwegende dat de laatste tariefaanpassing voor een tijdige aanvraag van een slachtbewijs dateert van 1
januari 2005;

Overwegende dat een actualisatie van het tarief verantwoord is;
Gelet op de besprekingen in de raadscommissie financiën;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1 Omschrijving retributie
Er wordt een retributie geheven op het slachten van dieren in de tijdelijk erkende inrichting ter gelegenheid van
slachtingen, voorgeschreven door religieuze ritus.
—

Artikel 2 Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door diegene die het slachtbewijs voor het slachten van een dier aanvraagt.
—

Artikel 3 Tarief
De retributje wordt vastgesteld op:
•
€ 30,00 per dier indien het slachtbewijs tijdig wordt aangevraagd, dit is minimum twee werkdagen voor
de slachting voorgeschreven door religieuze ritus;
•
€ 60,00 per dier indien het slachtbewijs niet tijdig wordt aangevraagd, dit is minder dan twee
werkdagen voor de slachting voorgeschreven door religieuze ritus.
-

Vanaf 1januari 2015 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1januari geïndexeerd aan de hand van de
index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag naar een veelvoud
van 50 cent wordt afgerond:
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Artikel 4 Betaalwijze
De retributie is contant betaalbaar bij het aanvragen van het slachtbewijs. Bij gebrek aan betaling in der minne
zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet, of
via gerechtelijke weg.
-

Artikel 5 Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2014. Het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2010
aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van onderhavig
reglement.
Dit besluit zal voor kennisneming naar de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gezonden worden.
—

Stemming:
Goedgekeurd bij handopsteking met 23 stemmen véér, 2 stemmen tegen en 16 onthoudingen
(41 stemgerechtigde leden)
Stemden vôôr:
sp.a: Brepoels, De Winter, EI Abouzi, EI Khadraoui, Fannes, Neefs, Ramakers. Ridouani, Robbeets, Stevens, Tobback, Vandevoort,
Verlinden, Wadera, Wetens
CD&V: Beckers, Brouwers, Geleyns, Laeremans, Van Hoof, van Rompuy. Vanderheiden, vansina
Stemden tegen:
Open Vid t LEUVEN+: Bovend’aerde, Daems

Onthielden zich:
NVA: Aerts. Debrun, Debyser, Eerlingen, Hufkens, Valgaeren, Van Herck. Rens
Groen: Corneillie, Dahrnani, Demuynck, Dessers, Toelen, Van Oppens, Van Wichelen
Vlaams Belang: Goyvaerts

Gedaan in het stadhuis, datum als hierboven.
Voor eeisluidend uittreksel:
Op last Lan de raad
de stadsecretaris

de voorzitter

Gust Vriens

Louis Tobback

